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VI BEHÖVER ER HJÄLP ATT GÖRA EN BRA TIDNING! SÅ SKICKA 
GÄRNA FINA BILDER OCH ARTIKLAR TILL OSS.

Så här levererar du material till Dubbelsporren:
Material till Dubbelsporren skickas via e-post. Redaktionen förbehåller 
sig rätten att vid behov redigera i insänt material. Innehållet står som 
regel för respektive skribents räkning och behöver inte ge uttryck för 
uppfattningar som delas av Svenska Beauceronklubbens styrelse eller 
kommittéer.

Allt material skickas till: asa@kfib.org
- Bilder till artiklar ska vara högupplösta, 300 dpi i tif-format eller jpg. 
- Jpg formatet får ej komprimeras. 
- Bilder ska levereras i färg, även om tidningen trycks i svartvitt. 
- Annonser kan levereras som högupplösta pdfer, epser, indesign- 
dokument eller illustratorfiler. Photoshopfiler är ok om logotyper ligger 
som vektoriserade lager.
- Allt material som innehåller logotyper eller annan vektorgrafik bör  
levereras i vektorform så logotyperna inte blir pixliga. 
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Kontakta Jeanette Friman på jeanette.friman@bredband.net
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D
ecember gick i hundlöshetens tecken. Eftersom min hund är ruggigt 

skotträdd hade jag kommmit överens med Ankie på Goosewood´s ken-

nel att Bronx skulle bo ute hos henne på landet över jul och nyår. Själv 

var jag med familjen nere i Malmö där folk verkar börja fira nyår vid 

första advent och förmodligen inte har slutat ännu. Det var en otrolig 

lättnad jämfört med tidigare år då man fått passa på att rasta honom tidiga morgnar och 

mitt i natten och däremellan maximalt tjuva ut en fem minuter innan nästa smäll ekade 

i grannskapet. Idag hämtade jag honom och vilket återseende det blev,  vilken glädje och 

vilka brottningsmatcher med såväl honom som med de andra fem.

Under detta året ska vi åter samlas för rasspecial i Askersund och jag är i full gång 

med att boka domare. Det, tillsammans med vissa förberedelser inför årsmötet, blir ock-

så det sista jag gör som ordförande i klubben. 2010 är valår och jag arbetar inom politi-

ken, så all min fritid kommer vara beslagtagen fram till tredje söndagen i september. Jag 

lär mig hela tiden mer och mer om beauceroner, hundar och deras ägare och jag kan 

absolut tänka mig att aktivera mig igen efter valet. Till dess vill jag önska er alla en god 

start på det nya året och framgångar såväl på det personliga planet som inom hunderiet.

Peter Kjällkvist

FOTO: MARTIN PERSSON
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Sinsline pascal-H - "Astor"
Foto: Lina Mattsson

SBK har bytt medlemssystem vilket kommer att innebä-
ra en hel del förbättringar och förenklingar för oss som 
medlemmar i Beauceronklubben. 

E-postadress kommer att bli en viktig del i det nya systemet 

så det är viktigt att ni lägger in det så fort systemet är i drift.

Som medlem kommer man att kunna logga in i medlems-

systemet för att administrera sitt medlemskap, tex. ändra sin 

adress, e-postadress eller telefonnummer. Dessutom kom-

mer medlemmen själv att kunna skriva ut sitt medlemsbevis 

på nytt om det första har förkommit.

Alla nya medlemmar kommer att få ett välkomstbrev via e-

post där instruktioner för detta kommer att finnas med.

När det är dags att förnya medlemskapet kommer avisering 

att göras från SBK. Med den avi som då sänds ut till medlem-

men kommer information att finnas om att man som medlem 

i en av våra lokal- eller rasklubbar tillhör Svenska Brukshund-

klubben och att det är dags att förnya medlemskapet. Med-

lemmar som vi inte har någon e-postadress till kommer inte 

att erhålla detta informationsmeddelande.

Så snart förnyelseavin är betald och registrerad hos SBK, skri-

ver medlemmen själv ut sitt medlemsbevis genom att logga 

in i medlemssystemet. Instruktioner för detta följer med avin.

S
å fick vi då äntligen en ordentlig vinter och en vit jul, inte bara i norra 

Sverige utan så gott som hela landet har hittills fått uppleva en "riktig" 

vinter. Huruvida man nu gillar det här med riktig vinter är ju förstås en 

annan sak. Själv tycker jag det är härligt så länge inte temperaturen går 

alltför långt under —10 grader. Blir det kallare än så tycker i alla fall jag att 

det blir lite jobbigt och hundarna får lätt köldkramp i tassarna när kylan 

kryper ner mot  —20. 

Det här numret av Dubbelsporren kommer ganska tätt inpå föregående nummer och 

anledningen till det ligger i att klubbens årsmöte går av stapeln i början av mars och 

för att hinna få ut kallelsen i tid så måste nr. 1 gå ut väldigt tidigt. Tyvärr har vi heller 

inte hunnit få in så mycket material; jag som hade en förhoppning om att alla medlem-

mar skulle ägna sin jul- och nyårsledighet åt att skriva åtminstone en liten artikel var 

åt tidningen...

Nej, men skämt åsido, ledigheten har säkert spenderats ute i det fina vintervädret 

med hunden men faktum är att det här numret inte är lika innehållsrikt som vi hade 

önskat, vi hoppas dock ta igen det i nästa nummer. 

Kommande intressanta datum att skriva in i kalendern:

6 mars: årsmöte Svenska Beauceronklubben

22-23 maj: Nationale d'Elevage, som i år arrangeras i Trets, långt nere i sydöstra Frank-

rike (ca. 4.5 mil från Marseille)

14 augusti: rasspecial i Askersund. I skrivande stund håller vi på att försöka ordna ett 

klubbmästerskap i lydnad i samband med rasspecialen, men det behövs ju domare, täv-

lingsledare och andra insatser, vilket vi just nu jagar folk till, så vi vet ännu inte hur 

det blir med KM:et. Men om det blir av så blir det dagen efter rasspecialen, dvs. den 15 

augusti.

Sen skulle jag vilja göra en liten förfrågan eller kanske ska jag kalla det uppmaning – jag 

skulle vilja veta vad ni tycker om innehållet i Dubbelsporren, om det är något som ni 

saknar och gärna skulle vilja läsa om, om det är något ämne som vi kanske skulle kunna 

göra ett temanummer av, eller liknande. Hör gärna av er och berätta vad ni tycker, både 

ris och ros. asa@kfib.org är mailadressen.

Nu ser vi fram emot våren; den är ju faktiskt inte så långt borta, åtminstone inte för 

oss som bor i den södra delen av landet...

Åsa Alfred

Tillförordnad redaktör 

KALLELSE TILL ÅRSmÖTE 2010 
Svenska Beauceronklubben kallar härmed 
till årsmöte den 6 mars 2010.

Platsen är Ågesta, Stockholms Södra Brukshundklubb, Vidjavägen 13, Farsta.
För vägbeskrivning, se hemsida: www.ssbk.se 
Om ni har GPS: N059 12.837, E018 05.171.

Klubben bjuder på fika och smörgås. För att kunna beräkna hur mycket som går åt vill vi 
gärna veta om du kommer, så anmäl dig via mail till info@beauceronklubben.com 
senast 27 februari.

I och med ovanstående rutin behöver kassören på klubben 

inte signera medlemskortet för att bekräfta betalningen.

För att bättre kunna ha koll på vilka olika SBK-klubbar en per-

son är medlem i kommer personnummer att vara den unika 

identifikationen. För redan befintliga medlemmar kommer 

systemet uppmana dem att uppge sitt personnummer första 

gången de loggar in i medlemssystemet för att hämta ut sitt 

medlemsbevis.

I det nya systemet kommer man att kunna ändra lösenordet 

till ett lösenord som man väljer själv. Dock kommer vi ställa 

en del krav på hur det lösenordet ska se ut. Detta för att hålla 

en så pass hög säkerhet som möjligt.

Information kommer att finnas på hemsidan så fort det nya 

systemet är i bruk.

OBS !!

Ni som inte har dator/skrivare eller e-post kommer jag själv-

klart att hjälpa, ni måste dock be om hjälp. Om frågor finns 

är det bara att kontakta mig, antingen på telefon 0158-340 

08 eller via mail info@beauceronklubben.com eller ankie@

goosewood.com

Kassör och medlemsansvarig

Ankie Hermansson

Information gällande nytt medlemssystem



på EN L-TEST MÄTER MAN FöLjANdE:

TILLGÄNGLIGHET/ SocIALITET

Social nyfiKenhet

Social SjälvSäKerhet

hantering

Social StatuS

ARbETSLUST

viljan att förfölja

inhopp

gripande / Bett

Kämpande

BelaStningSBarhet i miljö / av figurant

SöKluSt intreSSe

föremålSintreSSe

arBetSluSt Sammanfattning

UppMÄRkSAMHET

NyFIkENHET

SkÄRpA

FöRSVARSLUST

STyRFöRMåGA (NERVkoNSTITUTIoN)

KONcENTRATIONSFÖRMÅGA

AVREAKTIONSFÖRMÅGA

STRESSHANTERING

AKTIVITETSNIVÅ VID PASSIVITET

MINNESbILdER

Mod / dådkRAFT

FÖRMÅGAN ATT FÖRFLyTTA SIG OcH 

ARBETA I OLIKA MILJÖER

SkoTTFASTHET

bETEENdE VId oåTkoMLIGT FöREMåL

HUR HANTERAR HUNdEN VUNNET FöREMåL  

  – EFTER Sök

  – EFTER kAMp

MöRkERpRoV

Alltså en ganska gedigen test innan hunden 

överhuvudtaget kommer ut på en provperiod.
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Vad innebär L-test för hund? Varför gör VI detta? Följande 
är fakta blandat med våra tankar om varför vi testar våra 
tilltänkta avelsdjur, i något förenklad/förkortad version.

Mia Vieweg  &  glenn andersson, Mallekraft

O
m vi då går till beauceronerna, så har följande beauce-

roner L-testats i Sverige, enligt RPS' arkiv. På protokollet 

finns det ett antal rutor där besiktningsmännen kryssar 

i den ruta de anser hunden lämplig för, eller olämplig 

för, gällande arbete mot tjänstebruk. Det är dessa kom-

mentarer som finns skrivna här nedan, om dessa testade beauceroner.

Datum: Hund Kommentar/kryss i ruta:

980914 Sinsline Magda Kan provas som väktarhund

981103 Rö-Holmen's Andece Ej lämplig för tjänstebruk

990421 Roseole's Poulet Aux 

 Morilles Ej lämplig för tjänstebruk

000726 cindy Ej lämplig som tjänstehund

000911 Lillsjöviks L'X-Legato Lämplig att prövas som väktarhund

020319 Lillsjöviks Lucifer Lämplig att prövas som väktarhund

020319 Lillsjöviks Lopez Ej lämplig för tjänstebruk

020507 Satchmo's Occie Lämplig att prövas som väktarhund

021105 Lillsjöviks Singo Ej lämplig för tjänstebruk

041126 Syrius de la Vallee 

 des Marronniers Lämplig att prövas som väktarhund

Saknas Jakira's Ilex Ej lämplig för tjänstebruk

060614 Lillsjöviks Solo Lämplig att prövas som väktarhund

070709 Sinsline Nicole-H Kan prövas som väktarhund

071122 Grand Lutin Zink Kan prövas som väktarhund

080218 Grand Lutin Zäpo Lämplig att prövas som väktarhund

081124 Grand Lutin Zpencer Lämplig att prövas som polis- och 

  väktarhund

Sanna Wendel

M
an använder så kallade testmoment eller 

testsituationer för att kunna värdera eller 

beskriva hundens olika mentala egenska-

per. Förenklat: om detta händer, vad gör 

hunden då?

L-test – lämplighetstest – utförs i första hand för att be-

döma en individuell hunds förutsättningar för en viss tjäns-

teuppgift. L-testen är ett ypperligt hjälpmedel för att kontrol-

lera en hunds egenskaper. I verksamheter (uppfödare) som 

bedriver avel ger testet givetvis en viktig avelsinformation.

Den som utför testet kallas vanligtvis för besiktningsman.

Vid en L-test finns inga fastställda moment som en be-

siktningsman är tvungen att använda. Inte heller måste mo-

mentet utföras på ett visst bestämt sätt. Målet är istället att 

få veta så mycket som möjligt om den aktuella hunden. Ju 

längre testen fortskrider och hunden fortsätter och om hun-

den fortfarande sköter sig bra, kan momenten göras mer 

krävande.

Har L-testet gått bra, följer en prövoperiod för hunden. 

Kom ihåg, att bara för att en hund har godkänd L-test inne-

bär det INTE att den är godkänd polis- eller väktarhund, utan 

det innebär bara att polisen/väktarbolaget vill testa hunden 

ytterligare för att därefter kunna utröna om hunden är lämp-

lig eller ej. Normal prövotid är ca en månad, men kan uppgå 

till tre månader.

Varför vi använder L-test
L-testen betyder givetvis inte allt, utan är ett hjälpmedel. (L-

testen är EN DAG i hundens liv) men ger en bra fingervisning 

om vad som finns i hunden. Detta kan vara bra att veta när 

man sedan skall välja hane/tik vid parning. En hund kan gi-

vetvis vara bra utan L-test (de flesta avelsdjur L-testas inte). 

Importerade hundar L-testas inte!

Tyvärr är det många som stirrar sig blinda på testresultat 

och tävlingsresultat; en hund kan som sagt vara bra ändå. 

Här ger dock L-testen en betydligt bättre information om 

hundens sammansättning än om hunden vinner SM, då 

tävlingsprestationer kan bero mycket på en väldigt duktig 

förare och hunden kan vara en ”träningsprodukt”!

Kennel Mallekraft

följande text är lånad från 

kennel Mallekraft (Mia 

Vieweg / glenn andersson) 

med deras tillåtelse.

L-test
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ipo
IPO står för Internationell Prövnings 

Ordning och är en internationell 

tävlingsform. IPO har inte som våra 

svenska grenar något direkt ”verklig-

hetstänk” bakom sig, det är helt enkelt 

en sport som väldigt många människor 

runt om i världen sysselsätter sig med. 

IPO består av tre avdelningar, A=spår, 

B=Lydnad och c=Bitarbete (Skydd) 

och alla tre grenar avklaras på en dag. 

Det finns tre svårighetsgrader: IPO I, II 

och III.

Spår
Spårarbetet skiljer sig från den svenska 

bruksgrenen spår. Domaren följer med 

på spåret och hela spårarbetet bedöms 

från början till slut. Det finns ingen 

upptagsruta utan istället en påsläpps-

punkt. Man väljer vilket sätt hunden 

ska påvisa föremålen, om man väljer 

att hunden ska apportera in föremålet 

så måste den vara lika noggrant utfört 

som en lydnadsapportering. Till viss 

del är spåret inom IPO ett ”lydnads-

spår”. Vi lär hunden hur den ska utföra 

spårarbetet. 

• Hunden ska arbeta med sin nos djupt 

och intensivt på underlaget. Hunden 

ska göra en utblåsning eller indrag för 

varje frambensrörelse. 

• Hunden ska i alla lägen spåra med 

stängd mun.

• Hunden ska alltid spåra i slak lina el-

ler fritt.

• Hastigheten ska vara den samma un-

der hela spårningen. 

Spårlängden räknas i steg.
IPO I – 300 steg, liggtid 20 minuter, 2 

föremål som är väl invittrade och av 

olika material och som tillhör föraren, 

2 vinklar, av föraren lagt spår. 15 minu-

ter i maxtid.

IPO II – 400 steg, liggtid 30 minuter, 

2 föremål, 2 vinklar, icke-förarspår. 15 

minuter i maxtid.

IPO III – 600 steg, liggtid 60 minu-

ter, 3 föremål, 4 vinklar, icke-förarspår, 

Maxtid är 20 minuter för utförandet av 

spåret. 

lydnad
Även lydnadsdelen skiljer sig mot det 

svenska programmet. Till skillnad mot 

vad många oftast tror är det inte så att 

det krävs mindre precision, utan att 

man bedömer hundens inställning och 

intensitet i arbetet. Det innebär att en 

hund med låg intensitet och som inte 

är glad i sitt lydnadsarbete tappar po-

äng oavsett hur korrekt den utför mo-

menten. Fart och glädje men med pre-

cision är det som premieras!

Det finns inte heller någon tävlings-

ledare som kommenderar ekipaget 

utan man får själv memorera program-

met och utföra alla momenten, ungefär 

som i hästdressyr.

Under lydnaden utför en annan 

hund sin platsliggning vid sidan av pla-

nen och det skjuts även två skott. 

BitarBete (SKydd)
I skyddsarbetet används en så kallad 

tyskärm, en slags skyddsärm. Det är 

inga höga angrepp och inget munkorg-

arbete. 

Bitarbetet inleds med en ”lydnads-

övning” där hunden ska rondera, det 

innebär att hunden ska springa runt 

sex skärmar/värn där figuranten står i 

det sjätte värnet. När hunden hittar fi-

guranten i det sista värnet så ska den 

bevaka/skälla an på figuranten tills fö-

raren kommer fram. Hunden kallas ut 

och figuranten ställer upp för en flykt. 

När figuranten försöker fly ska hunden 

stoppa figuranten genom att bita fullt 

och fast i ärmen. Det är önskvärt att 

hunden gör sig tung och försöker stop-

pa flykten. När figuranten stannar ska 

hunden självmant släppa och bevaka. 

I IPO vill man ha en nära bevakning, 

som kan vara antingen tyst eller under 

skallgivning.

 Figuranten utför sedan ett ”an-

grepp” på hunden som den ska avvärja 

och återigen bita fullt och fast utan 

tugg. Man tränger därefter hunden ge-

nom att springa med hunden hängan-

de i ärmen och man belastar även hun-

den med två slag från en sk ”softstock”. 

Softstocken är batongliknande mjukt 

vadderad ”stav”. I detta moment vill 

man helt enkelt se att hunden inte blir 

osäker, tappar bettet eller på annat sätt 

kan ”skrämmas” ur bettet. Slagen faller 

över skuldran på hunden och påmin-

ner mer om en rejäl klapp än om ett 

slag. Efter trängningen skall hunden 

släppa igen och falla in i bevakning, 

därefter avhämtar föraren hunden. 

I IPO III fortsätter ekipaget och figu-

ranten en transportsträcka där ytterli-

gare ett överfall, ett släppande och en 

trängning sker. 

För att hunden ska få delta i IPO 

måste den vara minst 12 månader 

och genomgått ett BH-prov (Behörig-

hetsprov). Ett BH–prov innehåller ett 

tillgänglighetsprov, ett anlagstest med 

lydnadsmoment och ett prov i trafiken, 

ex. möte med bilar och inlinesåkare. 

När hunden är 18 månader och över 

krävs även ett MH för deltagande i IPO 

tävlingar.

 

Som ytterligare 
grenar finnS:
1. BHP (Brukshundsprov) som är iden-

tisk med IPO.

2. BSL (Brukshundsprov Spår/Lydnad) 

vilket motsvara lydnads- och spår- 

delen i motsvarande klass i IPO. Finns 

i klass 1, 2 och 3.

3. BSP (Brukshundsprov Spår). BSP 

finns i två klasser 1 och 2.

Klass 1 innehåller ett icke-förare spår 

som är minst 1200 steg långt och minst 

3 timmar gammalt. 6 vinklar och spå-

ret korsas minst två gånger vid skilda 

punkter av ett färskare icke-förarspår. 

4 föremål ska läggas ut (det sista vid 

spårslutet). Dessa föremål ska vara av 

olika material och har burits i spårläg-

garens ficka i minst 30 minuter. Spåret 

ska läggas i varierande terräng och 

även gå över en belagd trafikerad väg. 

Spåret får inte ta längre tid än 30 mi-

nuter. Startpunkten är markerad med 

en skylt. Föraren väljer om hunden ska 

spåra i lina eller fritt. 

Klass 2 innehåller ett icke-förare-

spår som är minst 1800 steg långt och 

minst 3 timmar gammalt. Det ska vara  

minst 7 vinklar varav 2 spetsiga och en 

båge och korsas två gånger av ett färs-

kare spår. 7 väl invittrade föremål av 

varierande material ska läggas ut (det 

sista vid spårslutet) och spåret får inte 

ta mer än 40 minuter. 

Spåret börjar med ett sök efter ett 

identifikationsföremål i en ruta som är 

20x20 meter, därefter ska spårarbetet 

påbörjas inom 3 minuter. 

Föraren får välja om hunden ska 

spåra i lina eller om den ska spåra fritt. 

bRUkSpRoV
SKyddShunden
Skydd är en av de mest innehållsrika 

av våra bruksgrenar. 

En av de första uppgifter hunden 

hade var att skydda sin nya ledare, 

människan, och dess boningar. I slutet 

av 1800-talet började man på kontinen-

ten att utbilda de första av de vi idag 

kallar skyddshundarna. Det var hundar 

som hade fungerat som boskaps-och 

fårhundar tidigare. Fram till dess hade 

stora kraftiga herdehundar använt för 

att valla och skydda får och nötkreatur 

mot två- och fyrbenta rövare. När rätts-

säkerheten ökade och de stora rovdju-

TÄVLINGS-
        GRENAR

Agility är en gren med fart och fläkt. 
Här är det Sazza som hoppar långhopp.

Det går att tävla i det mesta. Här är några av 
de vanligaste tävlingsgrenarna som passar 
beauceronen.

aV: MaJa BloM foto: Martin persson
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ren försvann så blev många av dessa 

stora hundar arbetslösa. Som tur var 

insåg främst poliserna i Tyskland att 

kreaturshundarna kunde användas till 

andra ändamål, de blev skyddshundar 

och kom att fylla en stor funktion inom 

polisväsendet. Hundarna användes till 

att skydda sin förare och att spåra upp 

och ta fast brottslingar. 

Skyddsgrenen är uppbyggd med 

svårighetsgrad lägre, högre och elit-

klass och för att få deltaga i skydds-

tävlingar krävs att hunden är av ras för 

vilken SBK har avelsansvaret. Det krävs 

också licens utfärdad av SBK. I skydds-

grenen ingår olika moment; spår, 

planskydd och brukslydnad. Som i de 

andra bruksgrenarna ingår även ett 

budförnings- eller uppletandemoment.

Spåret

Spåret är ungefär hälften av det spår 

som man har i den vanliga spårhunds-

gruppen, vilket innebär:

Lkl 400 meter, liggtid 50-60 minuter 

gammalt icke-förarspår. Spåret, vars ut-

gångspunkt och utgångsriktning ang-

es, ska gå i ett flertal vinklar. Spårläg-

garen ska lägga ut tre föremål i spåret, 

därav ett vid spårets slut. Spårtiden får 

uppgå till högst 20 minuter.

Hkl 500 meter, liggtid 60-70 minuter. 

I övrigt gäller samma regler som i lägre 

klass.

Elit 600 meter, liggtid 70-80 minuter 

samt att 4 föremål ska läggas ut på spå-

ret. I övrigt gäller samma regler som i 

lägre klass.

 Domaren följer oftast bara ekipaget 

fram till första pinnen. Spåret är till för 

att kunna spåra en förrymd buse och 

för att kunna se att de kan plocka upp 

Platsliggning ingår i både lydnadsklasser och 
bruksklasser. Åtta beauceroner som ligger plats 
samtidigt är dock inte den vanligaste synen.

saker som busen tappat/droppat på vä-

gen. I slutet av spåret finns en spårmot-

tagare, till denna redovisar föraren de 

föremål som hunden hittat i spåret, på 

så sätt visar man att man tagit sig runt 

hela spåret, trots att domaren inte följt 

ekipaget mer än en kort bit i början av 

spåret.

I elit klass ingår dessutom ett avsök. 

Avsöket är upplagt som ett vanligt sök, 

men hunden har munkorg på sig. I van-

ligt sök är tanken att man hittar snälla 

personer som har gått vilse eller som 

har skadat sig. I avsök så letar man för-

rymda ”värstingar” som har sprungit in 

i skogen för att gömma sig. Då hunden 

hittar en figurant ska hunden skälla för 

att vägleda sin förare. 

Planskydd

Under det första momentet är hunden 

försedd med munkorg. Under andra 

halvan av planskyddet är hunden utan 

munkorg och istället har figuranten 

en skyddsärm som hunden ska bita i. 

Själva skyddet består bland annat av 

av transport inkl. överfall – hunden 

har munkorg, ekipaget transporterar 

en figurant (som är utan skyddsärm). 

Efter en viss sträcka slår figuranten ut 

med armen i en ”attack” mot föraren, 

hunden ska då snabbt agera och med 

en stöt avvärja överfallet. Ett annat 

moment är bevakning – hunden läggs 

ner för att bevaka figuranten, som nu 

har tagit på sig en skyddsärm, hunden 

är nu utan munkorg. Här bedöms hur 

hunden koncentrerar sig på att bevaka 

figurantens minsta rörelse. När figuran-

ten flyr ska hunden självmant springa 

efter och bita tag i ärmen och frivilligt 

släppa när figuranten stannar. ytterli-

gare andra moment är sändande mot 

stillastående figurant – där hunden 

absolut inte får gå på och stöta figuran-

ten med munkorgen utan enbart ska 

bevaka figuranten tills föraren anslu-

ter, samt modprov – där hunden sänds 

utan munkorg efter en flyende figurant, 

som när hunden närmar sig vänder om 

och springer mot hunden. Hunden ska 

här stoppa figuranten. Av naturliga or-

saker blir det ofta ganska spektakulära 

gripanden i och med att hund och figu-

rant springer mot varandra.

SPÅRHUNDEN
Spår är, för de flesta hundar, det som 

faller sig mest naturligt då mycket av 

spårarbetet är medfött. Spår är den 

bruksgren som är den enklaste att utö-

va med sin hund och därför också den 

gren som har flest aktiva utövare. Spår 

är en bruksgren som uppkommit från 

hundens välutvecklade förmåga att föl-

ja spår, både efter människor och djur, 

där människans egna förmåga kommit 

till korta. Hunden används fortfarande 

i många spåruppgifter; exempelvis så 

finns nu en lag att en viltspårhund mås-

te finnas tillgänglig vid jakt. Polisen 

använder spårhundar för att t.ex. hitta 

personer som flytt från en brottsplats.

Spår finns i klasserna appell, lägre, 

högre och elit.

appellklass: spåret är 300 meter förar-

spår med en liggtid på 40-50 minuter. 

2 räta vinklar och 3 föremål (pinnar) 

ej invittrade. Spåret har en påsläpps-

punkt och sker under uppsikt av doma-

ren. 

lägre klass: spåret är 1000 meter icke-

förarspår med en påsläppspunkt, varav 

domarna följer med i spåret ca. 125 me-

ter. Liggtid är 60-80 minuter, 8 föremål, 

flertalet vinklar och maxtid för spårar-

betet är 25 minuter. 
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högre klass: spåret är 1200 meter icke-

förarspår med 80-100 minuters liggtid. 

Spårtid är högst 30 minuter. 8 föremål 

och flertalet vinklar. Spåret börjar 

med en upptagsruta, 30x30 meter, som 

spåret går igenom. Spåret måste hit-

tas inom 4 minuter, om hunden miss-

lyckas med att hitta spåret inom den 

angivna tiden så anger domaren en 

plats där spåret garanterat går och så 

får föraren göra ett spårpåsläpp istäl-

let. Domaren följer hundens arbete tills 

spåret upphittats och ekipaget lämnar 

rutan åt rätt håll. 

elitklass: spåret är 1500 meter långt 

icke-förarspår med liggtid 100-120 mi-

nuter. Spårtiden är högst 35 minuter. 

8 föremål och flertalet vinklar. Spåret 

börjar med upptagsruta som är 30x40 

meter och spåret måste hittas innan 3 

minuter. Om hunden misslyckas med 

att hitta spåret i upptagsrutan får eki-

paget inte fortsätta med spåret. 

SÖKHUNDEN
En sökhunds främsta uppgift är att 

hitta och markera personer som gått 

bort sig eller ligger skadade på en 

okänd plats. Bland de första sökhun-

darna som beskrevs i litteraturen är St. 

Bernardsmunkarnas hundar i Alperna, 

som självständigt hittade nödställda. 

Detta var hundar som liknade dagens 

St. Bernardshundarna, men de hade 

kortare päls och var lättare i typen. 

Under första världskriget började 

man träna hundar efter den typen av 

arbete som våra sökhundar utför idag. 

Hundarna användes för att leta reda på 

sårade soldater i krigszonen. 

Idag används sökhunden för att 

finna civila som fastnat under raserade 

hus, narkotika, röta och mögel mm.

Det som är viktigt hos en sökhund 

är att den är människovänligt inställd 

och har en smidig kroppskonstruktion 

som underlättar framkomlighet i svår 

terräng. 

I bruksgrenen sök ska hunden inom 

ett begränsat område hitta gömda 

människor, s.k. figuranter. När hunden 

har hittat figuranterna ska den markera 

detta genom att ta en rulle, som är fäst 

i halsbandet, i munnen och återvända 

till föraren. Hunden ska därefter visa 

föraren var figuranten är, genom att 

föraren kopplar hunden och sen föl-

jer med den tillbaka ut till figuranten. 

Hunden kan även markera med skall 

då den har hittat en figurant, för att på 

detta sätt leda sin förare till rätt plats. 

Sök finns i klasserna appell, lägre, 

högre och Elit.

Sökområdet ska vara starkt kuperat 

och vara i betäckt terräng. Inom om-

rådet finns alltid en angiven mittstig, 

härifrån sänds hunden och föraren 

stannar sen kvar på stigen tills hunden 

markerat figuranten. Föraren får röra 

sig framåt på stigen under tiden hun-

den är ute och söker av området, däre-

mot får man inte vända och gå tillbaka 

på stigen, ej heller backa. 

Området är avvallat dvs. hundar 

och människor har gått kors och tvärs 

över det aktuella sökområdet och av-

vallningen bör upprepas efter var fem-

te hund. 

appellklass: Området ska vara 100 

meter brett och 50 meter långt och 

förlagt till sådan terräng att hundens 

arbete lätt kan följas. Två figuranter 

ska vara utplacerade (en sittande, en 

liggande) på ett avstånd av 40-50 m 

från och på ömse sidor av mittlinjen. 

Den ena figuranten är placerad helt öp-

pet och den andra är dolt placerad (ej 

helt synlig). Den effektiva söktiden får 

uppgå till högst 5 minuter. Samma mar-

ker används inte för appellklass om de 

övriga klasserna.

lägre klass: området är 100 meter 

brett och 100 meter långt. Tre figuran-

ter ska vara utplacerade. Av dessa ska 

en vara helt dold (i källare, mindre 

skjul, övertäckt skyddsvärn eller dy-

likt), en så dold att den ej är fullt synlig, 

samt en öppet placerad. Hunden bör 

söka av området i raka slag dvs. föra-

ren skickar ut hunden rakt ut i rutan 

från mittstigen. 

högre klass: området ska vara 100 

meter brett och 200 meter långt. Den 

effektiva söktiden är max 13 minuter. 

Tre figuranter i likhet med lägre klass. 

elitklass: området är 100 meter brett 

och 300 meter långt. Tre figuranter, va-

rav en är helt öppen och två helt dolda. 

Den effektiva söktiden får max uppgår 

till 17 minuter. I övrigt gäller samma 

regler som i lägre klass. 

RAPPORTHUNDEN
Rapporthundar – hundvärldens rally-

fantomer. Rapporthundarna användes 

som budbärare under första världskri-

get. Hundarna ersatte mänskliga bud 

och levererade meddelanden inom 

krigszoner, vilket räddade många män-

niskoliv. 

Det underlättar om en rapporthund 

är högbent och har ett livligt men ba-

lanserat temperament. Det är viktigt att 

den är självständig. 

I bruksgrenen rapport består varje 

ekipage av ett team, bestående av en 

hund och två förare. Först samlas eki-

pagen vid en utgångspunkt som kall-

las A-stationen (namnet är en gammal 

kvarleva från den militära tiden). Efter 

att tävlingsledaren gått igenom viktig 

information, tex. uppkopplingsplatser, 

tävlingstid, startordning, framförings-

sträcka osv. hämtas hundarna och 

utmarschen till B-stationen påbörjas. 

Utmarschen går till så att en förare ur 

varje ”team” tar med sig hunden, sen 

följer ekipagen en tävlingsledare och 

en domare ut till B-stationen, medan 

den andra föraren i teamet stannar 

kvar på A-stationen. 

Under genomgången har domarna 

kontrollerat att hundarna har legat 

tysta på sina uppkopplingsplatser; om 

hundarna varit oroliga och givit ifrån 

sig ljud kan man få poängnerdrag. På 

B-stationen kopplas hundarna upp, 

därefter börjar man återsända dem till 

A-stationen, en hund i taget, med 3 mi-

nuters mellanrum. Hunden förs fram 

till startpunkten under fotgående, vid 

markerad plats stannar ekipaget för att 

invänta startkommando från tävlings-

ledaren. Föraren skickar sedan hun-

den på tävlingsledarens kommando, 

hunden ska ska springa i högsta fart 

till A-stationen där den tas emot av sin 

andre förare. 

När alla hundar nått fram till A-sta-

tionen förflyttar sig B-stationsförarna 

ca. 400 m till nästa station, den så kall-

lade c-stationen. När hundarna sänds 

från A-stationen springer de tillbaka 

till den kända B-stationen, väl där upp-

täcker de att föraren inte finns kvar och 

då frispårar de sig vidare till station c. 

Rapportsträckan bör i huvudsak vara 

rak; U-formade sträckor bör undvikas 

för att hunden inte ska kunna ta en 

genväg.

appellklass: anordnas separat i lättare 

terräng än de andra klasserna. Sträck-

an A till B är ca 500 meter. Ingen vidare 

förflyttning sker i appellklass, hunden 

springer enbart kända sträckor och 

frispårar alltså inte. Den maximala ti-

den för sträckorna är 7 minuter. Hun-

den skickas från B till A och därefter 

tillbaka till B. 

lägre klass: Sträckan A till B är 1100 

meter. En förflyttning sker från B till 

c (400 meter förflyttning). Hunden 

skickas från B till A, därefter till c (via 

B och frispår till c). Tid: 18 minuter. 

På sträckan A till B står 2 skyttar pla-

cerade 30 meter ut i terrängen från 

sträckan. Dessa skyttar avlossar varsitt 

skott då hund passerar. 

högre klass: Sträckan A till B är 1100 

meter. En förflyttning sker från B till c 

station (400 meter förflyttning). Hun-

den skickas från B till A, därefter A till 

c och slutligen c till A. Maxtid är 24 

minuter. På sträckan A till B står 2 skyt-

 I sök används ett så kallat tjänstetecken, vilket visar att det är en hund i arbete. Här kan man också se rullen som hänger från Kenzos halsband.
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tar placerade 30 meter från sträckan. 

Dessa avlossar varsitt skott då hund 

passerar. 

elitklass: Sträckan A till B är 1100 me-

ter. En förflyttning sker från B till c sta-

tion (400 meter förflyttning) och ytter-

ligare en förflyttning från c till D som 

är 500 meter. Hunden skickas från B till 

A, sen A till c, därefter c till A och slut-

ligen A till D. Maxtid 36 minuter. Under 

sträckan A till B står 2 skyttar placerade 

30 meter från sträckan. Dessa avlossar 

varsitt skott då hunden passerar. 

Som exempel så springer en elit- 

hund 6,1 km på en tävling och har 

sammanlagt endast 15 minuters vilotid 

under tävlingen.

GENERELLT 
OM BRUKSGRENARNA
Inom skydds-, spår-, rapport- och sök-

hundsgrupperna tävlas i lägre klass 

(lkl), högre klass (hkl) och elitklass 

(ekl). Appellklass genomförs endast i 

en av grupperna. Vid uppnått resultat 

som berättigar uppflyttning ur appell-

klass kan föraren sen starta i vilken 

bruksgren som den behagar. 

I klasserna appell och lägre har 

alla grupperna momentet budföring. 

Detta moment innebär att hunden på 

lydnadsplanen (eller på en skogsväg 

eller liknande) skickas en sträcka om 

50 (appellklass) eller 100 (lägre klass) 

meter mellan föraren och en funktio-

när, som ekipaget först varit framme 

och hälsat på. Funktionären skickar se-

dan tillbaka hunden till föraren. I lägre 

klass sker budföringen med skott; en 

skytt avlossar ett skott när hunden är 

mitt på sträckan, både på ut- och till-

bakavägen.

 I högre och elit har alla grupper 

momentet uppletande av föremål. 

Hunden ska hitta 4 st föremål av som 

är utlagda i en ruta som är 50x50 me-

ter, maxtid för arbetet är 5 minuter. Ru-

tan är avvallad på liknande sätt som i 

sök. I elitklass är endast 4 st. föremål 

utlagda, i högre klass finns 6 st föremål 

utlagda. Sista föremålet ska avlämnas 

som vid en regelrätt apportering, där-

efter är momentet slut.

BRUKSLyDNAD
Inom alla bruksgrenar finns en gemen-

sam lydnadsdel, med olika moment 

beroende av klass. I brukslydnaden 

finns en tävlingsledare och två domare 

som enskilt bedömer prestationen. 

I brukslydnaden är det skott under plats-

liggningen från och med lägre klass. 

I lydnadsdelen ingår ex, linförighet, 

platsliggning, framförgående, framåtsän-

dande, inkallning, hopp över hinder mm.

I brukstävlingarna krävs att man er-

håller ett visst antal poäng för att få star-

ta i nästa klass. Om ekipaget inte tävlat 

på mer än 1 år så flyttas ekipaget ned 

en klass om de tävlat i högre eller elit. 

Hunden ska även genomgått ett MH 

innan 18 månaders ålder. Dispens ges 

vid appellklass om hunden är mellan 

12 – 18 månader. 

LyDNADSKLASS
I lydnad kan man tävla i fyra olika klas-

ser: I, II, III och Elit. 

Hunden ska vara minst 10 månader 

för att få starta i klass I. Alla hundar får 

delta, även blandras, förutsatt att de är 

id-märkta. Ingen mentalbeskrivning 

behövs. 

I lydnadsklasserna finns inga skott och 

inga specialmoment, utan enbart lyd-

nad! För att få uppflyttning till nästa 

klass måste man uppnå ett så kallat 

förstapris; i klass I och II innebär det att 

man måste uppnå minst 160 poäng (av 

200 möjliga), i klass III är gränsen 255 

poäng (av 320 möjliga) och i elit är det 

256 poäng (av 320 möjliga). Lydnads-

klasserna döms av en domare. 

AGILITy
Agility betyder smidighet och vighet. 

Sporten kommer ursprungligen från 

England och uppkom som ett pauspro-

gram på den stora hundtävling cRUFT 

i England. Agility kom till Sverige 1985 

genom Marie Hansson och Sveriges 

Hundungdom. Det är en rolig och fart-

fylld sport där hunden förs över och 

igenom ett antal hinder så som hopp-

hinder, slalom, gungbräda, tunnlar och 

däck. Alla id-märkta hundar får tävla 

och inga skott förekommer. 

Agility finns i klass I, II och III och 

det finns även hoppklass I, II och III.  

I hoppklass tas alla kontaktfältshinder 

– så som gungbrädan och A-hindret –

bort. Man kan tävla både individuellt 

och i lag. Hunden måste vara över 18 

månader för att få starta. Hunden ska 

klara av ett visst antal hinder på så kort 

tid som möjligt och med så lite fel som 

möjligt. Banan har en maxtid som be-

stäms av banläggaren/domaren. Hun-

darna tävlar i small, medium och large 

beroende mankhöjd. 

UTSTÄLLNINGAR OcH cHAMPIONAT

Utställning behövs inom SBK för att 

våra brukshundar ska bibehålla ras-

standard och utseende. 

För att hunden ska kunna meri-

tera sig som champion inom de olika 

bruksgrenarna så krävs ett 2:a pris vid 

kvalitetsbedömning efter 15 månaders 

ålder på utställning samt 3 certifikat i 

elitklass inom den specifika bruksgre-

nen. För att en brukshund ska kunna 

bli utställningschampion krävs att 

hunden är meriterad inom bruks med 

ett godkänt prov i högre klass, eller så 

måste hunden ha fått tjänstehundscer-

tifikat, eller ha godkänt vallprov – det 

varierar lite beroende på ras. Fullstän-

diga regler finns att läsa på SKKs hem-

sida.

Hunden måste därutöver erhålla 3 

certifikat i Öppen klass/bruksklass på 

utställning, eller 2 utställningscertifikat 

samt ett certifikat i elitklass bruksprov. 

SBch-titeln kan endast erhållas av ra-

ser för vilken SBK har avelsansvaret.

Numera finns det även championat 

som kan erhållas av andra raser än de 

som SBK har avelsansvaret för, näm-

ligen Svenskt Spårprovschampionat 

(SSpch), Svenskt Sökprovschampionat 

(SSöch) samt Svenskt Rapportprov-

schampionat (SRpch). För att erhålla 

ett sådant championat krävs 3 certi-

fikat tagna på SBKs bruksprov, varav 

ett certifikat måste vara erhållet efter 

2007-01-01. Dessutom krävs intyg om 

godkänd testikelstatus för hanhundar. 

Observera att det gäller 3 certifikat 

inom samma gren, alltså inte ett i sök, 

ett i rapport och ett i spår, utan för 

Spårchampionatet krävs 3 certifikat i 

just grenen spår.

För lydnadschampionat krävs 3 för-

stapris i lydnadsklass elit. Ett förstapris 

ska vara erhållet efter 2007-01-01. Dess-

utom krävs intyg om godkänd testikel-

status för hanhundar.

Inom lydnadsklasserna kan hunden 

även erhålla titeln LP (lydnadsdiplom) 

i alla fyra klasserna (LP I, LP II, LP III 

och LP Elit). Det krävs 3 st förstapris i 

respektive klass för att erhålla titeln. 

Lydnadsdiplom tilldelas även oregist-

rerad och kryptorchid hund.

För agilitychampionat, Sagch, krävs 

tre certifikat erövrade i officiell agility-

klass III på tävling i Sverige. Ett certi-

fikat ska vara erhållet efter 2007-01-01. 

Dessutom krävs intyg om godkänd tes-

tikelstatus för hanhundar.

För agilitychampionat hopp, SAg 

(hopp)ch krävs tre certifikat erövrade 

i officiell hoppklass III på tävling i Sve-

rige. Ett certifikat ska vara erhållet efter 

2007-01-01. Dessutom krävs intyg om 

godkänd testikelstatus för hanhundar.

Man måste själv ansöka om champi-

onat/titlar hos SKK efter uppnådda me-

riteringar. Blanketter finns att hämta på 

SKKs hemsida.

Vänstra bilden: Focus 
utför ett läggande under 
gång, ett moment som 
ingår i både lydnads- och 
bruksklasser.

Högra bilden: 
Linförighet ingår bland 
annat i lydnadsklass 1 
och appellklass.
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                      Antal resultat 
1 Satchmo's Xera 72,35 5 ch
2 Grand Lutin Zenta 22,30 3 
3 Satchmo's Rizzla 16,59 2 
4 Grand Lutin Zuper 14,23 2 
5 Grand Lutin Zamson 13,80 2 
6 Grand Lutin Ykai 13,69 2 
7 Roseole's Ag 
 Petit Chou 8,52 1 
8 Grand Lutin Zäpo 8,18 1 
9 Satchmo's Umbra8,05  1 
10 Sinsline Pascal-H 7,95 1 
11 Satchmo's Etra 7,62 1 
12 Grand Lutin Zpencer 7,32 1 
13 Grand Lutin Zero 7,30 1 
14 Satchmo's Uska 6,76 1 
15 Satchmo's Rizk 6,64 1 
16 Grand Lutin Zniffa 6,55 1 
17 Satchmo's Rebell 6,44 1 
18 Satchmo's Rifi 5,13 1 
19 GooseWood's Garibaldi 3,66 1 

B R U K S T O P P E N

T

                   Antal resultat 
1 Satchmo's Athena 185 5 ch
2 Sinsline Nicole-H 85 3 ch
3 Satchmo's Etra 75 2 
4 Satchmo's Yin 60 4 
5 Satchmo's Xera 55 1 ch
6 Grand Lutin Zenta 50 1 ch
6 Sinsline Pascal-H 50 3 
8 GooseWood's Bizot 42 2 
9 Satchmo's Ymer 36 3 
10 Satchmo's Yang 35 3 
11 GooseWood's Alizee 30 1 
11 Satchmo's Rozzo 30 1 
13 Ciel d'Or Des Monts 
 Du Lac 25 3 
14 GooseWood's Emile 20 2 
15 Jakira's Malika 15 1 
15 Satchmo's Yinga 15 1 
17 Grand Lutin Zamson 6 2 
18 Grand Lutin Zero 5 1 
18 Grand Lutin Zniffa 5 1 
18 Satchmo's Rifi 5 1 
18 Satchmo's Rania 5 1 
18 Grand Lutin Zuper 5 1 
18 Satchmo's Uska 5 1 
24 Satchmo's Rebell 3 

U T S T Ä L L N I N G S T O P P E N

"

1 Satchmo's Athena 219,00  
2 Satchmo's Xera 138,08  
3 Sinsline Nicole-H 114,00  
4 Sinsline Pascal-H 107,85  
5 Satchmo's Etra 106,62  
6 Grand Lutin Zniffa 104,02  
7 Grand Lutin Zenta 101,30  
8 Satchmo's Rifi 78,55  
9 Grand Lutin Zamson 76,50  
10 Satchmo's Baui 74,73  
11 Satchmo's Yin 74,00  
12 Roseole's Ag Petit Chou 73,44  
13 Satchmo's Umbra 70,05  
14 Satchmo's Rozzo 69,00  
15 Grand Lutin Zuper 68,23  
16 GooseWood's Emile 67,40  
17 GooseWood's Bizot 66,00  
18 Grand Lutin Zero 65,20  
19 Satchmo's Rebell 58,44  
20 Grand Lutin Zäpo 57,18  
21 Grand Lutin Zpencer 56,32  
22 Satchmo's Rizzla 55,59  
23 GooseWood's Alizee 54,00  
23 Jakira's Malika 54,00  
25 Satchmo's Ymer 50,00  
26 Satchmo's Yang 49,00  
26 Ciel d'Or Des Monts Du Lac 49,00  
28 Satchmo's Unni 47,23  
29 Satchmo's Riva 46,33  
30 Grand Lutin Ykai 45,79  
31 Satchmo's Rania 44,00  
32 Satchmo's Rizk 39,69  
33 Grand Lutin Zink 39,00  
33 Satchmo's Reeko 39,00  
35 Satchmo's Uska 35,76  
36 Satchmo's Undra 32,65  
37 Roseole's Ag Brochet 
 En Blanquette 30,78  
38 Satchmo's Yinga 29,00  
39 Satchmo's Uzo 28,30  
40 GooseWoods Garibaldi 27,66  
41 Unique de la Vallee 
 des Marronniers 24,44  
42 Satchmo's Yorick 24,00  
 

1 Roseole's Ag Petit Chou 40,93 5 
2 Grand Lutin Zniffa 38,48 5 
3 Satchmo's Umbra 38,00 5 
4 Satchmo's Baui 35,73 5 
5 Satchmo's Xera 31,73 4 
6 Jakira's Malika 29,00 5 
7 Sinsline Pascal-H 25,90 3 
8 GooseWood's Emile 23,40 3 
9 Satchmo's Riva 22,33 3 
10 Satchmo's Rifi 19,43 3 
11 Satchmo's Rizk 9,05 1 
12 Satchmo's Undra 8,65 1 
13 Satchmo's Unni 8,23 1 
14 Grand Lutin Ykai 8,1 1 
15 Grand Lutin Zamson 7,7 1 
16 Unique de la Vallee 
 des Marronniers 7,44 1 
17 Roseole's Ag Brochet 
 En Blanquette 6,78 1 
18 Satchmo's Uzo 4,30 1 
19 Grand Lutin Zero 3,9

Ly D N A D S T O P P E N

y

BEAUcERONTOPPARNA
2009– slutliga resultat (med reservation för eventuella felskrivningar) Uppdaterad 2010-01-08 

SÖKES: SKRIBENT TILL DS
Känner du för att hjälpa till att skriva artiklar till Dubbelsporren? Kanske har du en bra historia på 
lager, eller gillar att skriva om fakta eller träning som vi alla kan ha nytta av?

Hjälp oss då göra tidningen bättre genom att bidra med dina texter. Anmäl intresse, eller skicka 
material direkt till Åsa Alfred: asa@kfib.org

1

Dubbelsporren
S V E N S K A  B E A U C E R O N K L U B B E N S  M E D L E M S T I D N I N G                                         n r  2  2 0 0 9

HÖFTLEDER
berättelser och artiklar om 

ett aldrig sinande ämne

BERÄTTELSER FRÅN MEDLEMMAR  RESULTAT  REHAB OCH MYCKET MER 

Dubbelsporren
S V E N S K A  B E A U C E R O N K L U B B E N S  M E D L E M S T I D N I N G                                         n r  3  2 0 0 9

OmPLACERING
Himmel eller helvete?

VALLNINGSLÄGER  RESULTAT  VETERINÄRENS SPALT OCH MYCKET MER

Dubbelsporren
S V E N S K A  B E A U C E R O N K L U B B E N S  M E D L E M S T I D N I N G                                         n r  4  2 0 0 9

TRÄNINGSTIPS

HAPPY HEELER 2009   TRÄNA SPÅR   VETERINÄRENS SPALT  RESULTAT

Beauceronklu� en önskar alla medlemmar en God Jul

V E T E R I N Ä R E N S  S PA LT

¢

ARTRoS

Artros innebär en kronisk inflamma-

tion i en led med nedbrytning av led-

brosket, förtjockning av ledkapseln 

och benpålagring i och runt leden. Hos 

en gammal hund kan artros vara en del 

av det normala åldrandet. Hos yngre 

hundar kan den uppstå som svar på en 

felaktig belastning av leden, om leden 

inte är normalt utvecklad eller vid an-

dra förändringar som ger onormalt sli-

tage på ledbrosket. Artros förekommer 

oftast i höft-, knä- eller armbågsleden.

Alla hundar och katter kan drabbas.

Ungefär en av fem hundar anses lida av 

artros. Sannolikt är den verkliga frekv-

ensen högre, eftersom många hundar 

aldrig kommer till undersökning. Även 

om man oftast ser besvären hos medel- 

ålders och äldre hundar kan artros 

också förekomma tidigare i livet. Stora 

och mellanstora raser är särskilt utsat-

ta, men också hundar av mindre raser 

kan drabbas. Övervikt ökar risken för 

artros. 

Symptom
Ibland kan det vara svårt för dig som 

djurägare att veta om hunden har ar-

tros. De vanligaste symptomen är:

• Hälta och stelhet, framförallt efter vila 

och efter motion.

• Svårigheter eller ovilja att gå i trappor 

eller att hoppa, tex. in i bilen. 

• Hunden är ovillig att leka eller kom-

mer efter vid promenad. 

• Smärta vid beröring.

Om du misstänker att din hund lider av 

artros ta kontakt med din veterinär för 

en undersökning.

 

behandling
För att minska problemen av artros 

och eventuellt fördröja dess utveckling 

något bör man motionera hunden för-

nuftigt och ta hänsyn till problemet. 

Hunden mår bättre av många korta 

promenader än en mycket lång. Den 

bör få lika mycket motion alla dagar 

i veckan och samma rutiner hela året 

om. Promenader kan tas på valfritt 

underlag men för hårdare motion re-

kommenderas lagom mjukt underlag. 

Simning är utmärkt träning då hunden 

stärker sina muskler utan att belasta le-

derna. En hund med artros bör hållas 

mycket slank.

Det finns ingen medicin eller annan 

behandling som kan bota själva artro-

sen. Däremot finns det mediciner som 

dämpar inflammationen i leden och 

lindrar smärtan och stelheten. I viss 

mån förebyggs också ytterligare för-

sämring av leden.

Det finns även foder och tillskott 

som främjar en god ledhälsa, minskar 

ledsmärta och ökar rörligheten. Kon-

takta din veterinär för mer information.

Malena Lindberg, 
Chefsveterinär 
Torslanda Djurklinik
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APPELLKLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

20091101 Ulricehamn Satchmo's Rizk Spår 212,5 p gk
20091018 Sthlmsavd. Grand Lutin Ykai Spår 218,75 p gk
20091018 Linköping Goosewood's Garibaldi Spår  Ej gk
20091011 Mälarö Satchmo's Rebell Spår 206 p gk

LÄGRE KLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

220091122 Kristianstad Kipikiin Thia Spår 441,5 p gk
20091122 Kristianstad Grand Lutin Zero Spår  Ej gk
20091018 Landskrona Grand Lutin Zero Spår  Ej gk

HÖGRE KLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

20091011 Ystad Satchmo's Rizzla Spår 490,5 p uppfl.

ELITKLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

20091018 Höganäs Satchmo's Xera Spår 522,75 p certp.

KLASS 1
DATUM PLATS HUND RESULTAT

20091213 Trelleborg Goosewood's Emile 181,5 p 1:a-pris
20091025 Lomma Goosewood's Emile 123 p 3:e-pris
20091011 Hölö/Mörkö Satchmo's Rifi 120,5 p 3:e-pris

KLASS 2
DATUM PLATS HUND RESULTAT

20091213 Trelleborg Satchmo's Xera 168,5 p 1:a-pris
20091213 Linköping Satchmo's Umbra 144 p 2:a-pris
20091212 Höganäs Grand Lutin Zniffa 97 p 0 pris
20091206 Veberöd Satchmo's Xera 149,5 p 2:a-pris
20091205 Orust Sinsline Pigalle-H 169 p 1:a-pris
20091205 Finspång Satchmo's Umbra 137,5 p 3:e-pris
20091129 Skanör/Falsterbo Satchmo's Xera 145 p 2:a-pris
20091121 Skurup Grand Lutin Zniffa 106 p 3:e-pris
20091121 Skurup Satchmo's Xera 171,5 p 1:a-pris
20091031 Märsta/Sigtuna Satchmo's Undra 173 p 1:a-pris
20091025 Ulricehamn Satchmo's Uzo 86 p 0 pris
20091025 Boxholm Roseole's Ag Petit Chou 124,5 p 3:e-pris 
20091025 Ale Sinsline Pigalle-H 0 p
20091017 Sommenbygden Satchmo's Umbra 155,5 p 2:a-pris
20091011 Vadstena Satchmo's Umbra 133 p 3:e-pris
20091011 Sandviken Sinsline Pascal-H 184,5 p 1:a-pris 

KLASS 3
DATUM PLATS HUND RESULTAT

20091213 Göteborg Jakira's Malika 172 p 0 pris
20091115 Mark Jakira's Malika 179 p 0 pris
20091107 Söderköping Roseole's Ag Brochet 
  En Blanquette 0 p
20091017 Partille Jakira's Malika 187 p 0 pris

ELITKLASS
DATUM PLATS HUND RESULTAT

20091101 Malmö Satchmo's Baui 213,5 p 3:e-pris
20091025 Lomma Satchmo's Baui 187 p  0 pris

B R U K S R E S U LTAT

T

Ly D N A D S R E S U LTAT

y

TÄVLINGSRESULTAT 

Infon hämtad från SKK Hunddata.
Med reservation för felskrivningar.

Resultat registrerade i SKK Hunddata 
t o m 20091231

Resultat registrerade i SKK Hunddata 
t o m 20091231

HD
/E

D 
ST

AT
IS

TI
K 

20
09

RÖNTGENDAT. REG.NR. NAmN FÖD.DAT. HD ED

20091201 S30236/2008 Satchmo's Ymer 20080306 C

SAmmANSTÄLLNING HD-AVLÄSNINGAR 

FÖR PERIODEN 090101-091231

HD grad A - 14 st 

HD grad B - 6 st

HD grad C - 8 st 

HD grad D - 6 st

HD grad E - 1 st

Resultat registrerade i SKK Avelsdata fram till och med 20091231

SAmmANSTÄLLNING ED-AVLÄSNINGAR 

FÖR 090101-091231

DIAGNOS  ANTAL 

Artros ua (0)  27

Artros lindrig utbredning (1)  4

Artros måttlig utbredning (2)  0

Artros kraftig utbredning (3)  0

mH-STATISTIK T O m 20091231

DATUm HUND REG.NR KmS AVBRUTIT

220091010 Asatrons Gandalf S20945/2008 Ja  - 

20091010 Asatrons Atle S20947/2008 Ja  - 

20091010 Asatrons Ymer S20949/2008 Ja  - 

20091010 Asatrons Aska S20950/2008 Ja  - 

KORNING – mENTALDEL OCH ExTERIÖRDEL T O m 20091231

DAtum  HuND REG .NR mENtAL/ExtERIöR RESuLtAt 

20091107 Sinsline  S35360/2007 Exteriördel Gk

20091107 Sinsline Pauline-H S35357/2007 Exteriördel Gk

20091107 Sinsline N'zidana S55299/2004 Exteriördel Ej gk

20091107 Sinsline Othello S61759/2005 Exteriördel Gk

20091011 Satchmo’s unni S69079/2005 mentaldel 395 p, gk 

RASSPECIAL
Årets rasspecial kommer vara i Askersund 14 augusti, i samband med SKKs utställning. 
Vi ska även försöka få till ett klubbmästerskap i lydnad och mer information om 
detta kommer att komma i nästa nummer samt på beauceronklubbens hemsida.   
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B E A U c E R O N Ä G A R E  B E R Ä T TA R :
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Hej, det är jag, Jeanette, som gör layout och illustra-
tioner till DS nu för tiden. Tänkte berätta lite om mig 
och min Mist, och vad vi har för oss på dagarna..

E
n vårdag i april flyttade Mist, 1 år,  in hos mig i 

Nacka. Ett yrväder från Asatrons kennel och 

syster till min förra beauceron Loke som ty-

värr inte finns med oss längre. Mist är en rik-

tig frisk fläkt med en enorm vilja att lära sig 

nya saker, men samtidigt en enorm vilja att göra som hon 

vill... Jag brukar jämföra henne med ett barn i en leksaksaf-

fär som lägger sig och skriker när hon inte får som hon vill. 

Det är lite samma sak med Mist. När hon vill/eller inte vill 

något blir hon VÄLDIGT högljudd! 

Mist är minst sagt hetsig när det gäller att träffa andra 

hundar när hon är kopplad, så jag visste att tog på mig 

mycket arbete. Vi arbetar fortfarande på med detta, men 

hon har mognat och skärper sig oftast rätt hyfsat tycker 

jag. Det roliga är att hon kan gå med slakt koppel, backa 

tillbaka till mig vid hundmöte och under tiden skrika rakt 

ut som bara Mist kan. ("Jag gör som du säger, matte, men 

jag gillar det inte!"

Vinterns stora aktivitet just nu är drag av pulka med 

skaklar. Eftersom Mist har spenderat hösten i gips (spik i 

mist gillar att ge mig saker. Ibland blir det lite väl hysteriskt med givmildheten...

VALLTRÄNINGSHELG 

20-22 augusti kommer Beauceronklubben att ha ett weekend-
läger hos Ewa Myrbrink på Mårtensby Gård i Almunge, ca. 2 
mil utanför Uppsala.

Sista dag för anmälning och betalning är 30 maj!

Anmälan sker till ankie@goosewood.com och betalning görs 
till klubbens PlusGiro 91 93 94-7

Lägret pågår från fredag kväll till söndag, kostnad 2000 kr 
inkl kost (frukost, lunch, middag) och logi/ekipage. Möjlighet 
kommer att finnas för dem som vill att anlagstesta sin hund.
 
OBS!!! Kom ihåg att hundarna ska vara avmaskade med Axi-
lur eller Droncit minst 10 dagar innan lägret för att de ska få 
vara i fårhagen!

Hjärtligt välkomna hälsar vallkommittén
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som det var en mitt-tå. Vid amputation får de andra tårna 

ta mycket mer belastning och då riskerar hon förslitningar 

i de resterande tårna. Jag har ju fått rätt stor erfarenhet 

av det här med rehab, eftersom det har blivit ett par vän-

dor med alla hundar jag hitintills haft. I Mists fall blev det 

treadmill i vatten. Inte helt populärt, men hon bet ihop och 

skrittade på i vattnet.

Vardagen här i Nacka lunkar vidare ef-

ter julledigheten. Mist följer som vanligt 

med till jobbet i Gamla Stan. Eftersom vi 

promenerar blir det en hygglig promenad 

på en timme varje väg. Jag "tappar" lite 

saker på vägen, så Mist gör bäst i att hålla 

koll på sin matte ...

Apropå hålla koll berättade Mists sjuk-

gymnast att de får in rätt många hundar 

med nackproblem på grund av förmycket 

tittande uppåt på sina förare. Har inte 

tänkt på det, men det är klart att det 

måste vara jobbigt att gå och titta uppåt 

under längre perioder. Är det någon som 

har haft erfarenhet av att det blivit ett 

problem?

D
isa (syster) och Mist har (efter hårt arbete) nu 

blivit de bästa av vänner. Det är fantastiskt att 

se två hundar av samma ras samspela. Samma 

rörelsemönster, samma brottningsstil. Sida vid 

sida tätt tillsammans springer de och slår ihop rumporna. 

Antar att den som lyckas hålla balansen vinner?
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TVEKA INTE ATT SKICKA IN 
mATERIAL TILL NÄSTA NUmmER!

HALLÅ!
TyCKER NI ATT VISSA HUNDAR 
OCH SKRIBENTER SyNS mER ÄN 
ANDRA?

TILL NÄSTA 
NUMMER:

tassen hade av en böjsena) så är drag ett jättebra tränings-

sätt enligt sjukgymnasten, så länge inte belastningen är för 

stor, och Mist verkar inte ha något emot det. Visst lär sig 

beauceroner snabbt, men kommandot "marsch" som jag 

använder när hon ska sätta fart fattade hon snabbare än 

man hinner blinka! 

U
nder tiden som hon var 

gipsad och tiden efter 

då hon inte fick röra 

sig så mycket fick hon 

åka på flaket i min christianiacykel. 

Fastspänd i sele under kapell tram-

pade vi till jobbet, och allt gick bra 

tills hon kände sig så pass frisk att 

hon inte ville åka någon jädra vagn 

mer. Hon skrek i högan sky när jag 

spände fast henne i vagnen!

Så fick hon börja gå brevid kor-

tare sträckor, och det var mycket 

roligare tyckte hon.

Tyvärr höll inte senan särskilt 

länge efter operationen. "Det är 

som att sy i läskpapper, så det är jät-

tevanligt att det går sönder", försäk-

rade veterinären mig, när jag kände 

mig som världens sämsta djurägare.

Rehabträningen för tåskadan har annars gått bra, och 

jag hoppas att hon kan funka som vanligt med sin platta tå. 

Det som kan hända i framtiden är att hon får artros i tåle-

den. Men jag blev inte rekommenderad att amputera efter-

Innan mist tröttnade på att åka cykel, 
satt hon ofta och kikade fram under 
kapellet på mig. Lite orolig var hon så 
det gällde att visa att läget var under 
kontroll.

Disa (t.v.) och mist verkar ha riktigt kul... måste vara något internt...
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Returadress:
Beauceronklubben
c/o Ankie Hermansson
Fäboda Gård
647 92 Mariefred


